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RESUMO 

 

 

 

Perante a expansão dos ideais de consumo, produção cada vez maior de 

bens não duráveis, e a estetização da natureza, é vital entender em que medida esta 

relação se dá, para quem sabe, entender como nos reeducar como sociedade. O 

objetivo deste trabalho é buscar entender as relações contemporâneas da sociedade 

com o ambiente natural através da análise do espaço de seus quintais, vendo-a 

como área que não só nos remete a conexão com o ambiente, mais também a 

relações de afeto, de memória, de cultura, de âmbito econômico, e acima de tudo, 

identitário. O trabalho foi feito na cidade de Barbacena – Minas Gerais, se iniciando 

com o aprofundamento teórico sobre o tema, e elaborado através do método de 

entrevista estruturada, previamente estabelecida e aprovada pelo Departamento de 

Geografia da Universidade Federal Fluminense. Em meio à necessidade de espaço 

externo e a correria da vida moderna, os quintais ainda resistem e ainda carregam 

memórias e frutos, existindo como fonte de tranquilidade e subsistência para seus 

gestores, tanto em suas vidas quanto em seus laços de afeto.  

 

PALAVRAS-CHAVE: etnobotânica, quintais, natureza, ecologia, geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                        ABSTRACT 

 

 

 

Given the expansion of consumer ideals, the increasing production of non-

durable goods, and the aestheticization of nature, it is vital to understand how deep 

this relation is, to, eventually, understand how to reeducate ourselves as a society. 

The goal of this work is to search the understanding of society’s contemporary 

relations with the environment through analysis of their backyard spaces, observing 

them as an area that not only refers to the connection with the environment, but also 

with relationships of affection, of memory, of culture, of economy, and above all, of 

identity. The work was done in the city of Barbacena - Minas Gerais, starting with the 

theoretical deepening on the theme, and elaborated through the method of structured 

interview, previously established and approved by the Department of Geography of 

Universidade Federal Fluminense. In the midst of the need for external space and 

the rush of modern life, backyards still resist and still bear memories and fruits, 

existing as a source of tranquility and subsistence for their managers, both in their 

lives and in their bonds of affection 

 

KEY WORDS: ethnobotany, backyards, nature, ecology, geography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Na atualidade, estamos vivendo diversos processos que moldam a visão, e 

até o destino do que conhecemos como natureza. Processos estes que se 

completam e necessitam de atenção para a obtenção de um meio ambiente mais 

sustentável e puro. Em meio a realidade da expansão dos ideais modernos e 

urbanos, onde existem diversos dilemas, como pensar em como lidar com o 

problema da agressão desenfreada à natureza, seja  preservando com as técnicas 

das populações tradicionais que há muito vivem em meio a natureza com o mínimo 

de impacto, como os quilombolas e os pescadores caiçaras, ou a conservação com 

ausência total da presença humana.  

O que vemos na atualidade é a sobreposição do nível de consumo gerado 

por uma indústria de bens não duráveis sobre a capacidade do meio ambiente de se 

recuperar (VILLELA COSTA, 2010) e ao mesmo tempo a banalização dos impactos 

ambientais gerados por este processo, seja este descaso causado pela correria da 

vida moderna, ou pela falta da educação ambiental.  

É em meio a este contexto que presenciamos o ápice do estudo e também 

do conhecimento sobre o que é e como está sendo constituída a relação entre o 

homem e a natureza, e vemos de contraponto, a tendência que se expande em 

relação a estética da natureza, tratada apenas como beleza cênica e reduto de paz 

e tranquilidade (PIMENTEL & CRISTINA, 2012) e se esquecendo do valor ecológico 

da natureza como provedor vital da vida na Terra.  

Neste cenário cabe o questionamento, onde fica o ambiente em meio a 

estes processos? Serão tratados apenas como áreas pré delimitadas e afastadas do 

cotidiano humano, como APP’s (Áreas de Preservação Permanente) e APA’S (Áreas 

de Preservação Ambiental) ou em outros diversos modelos de preservação 

presentes no mundo e no Brasil , ou poderemos virar nossos estudos e energias 

para o meio ambiente do dia-a-dia, onde se passam as relações ecológicas, 

sentimentais, simbólicas, religiosas e de lembranças de forma geral? 

 Vemos entre a massa, os povos, erroneamente chamados de “leigos”, o 

desconhecimento sobre as reais importâncias de seus quintais, logo ali, ao lado de 

suas casas, desde corredores ecológicos que podem se formar, refúgios, até a 

preservação de diversas espécies (MIRANDA, 2009), como também ajudar na renda 
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familiar de diversas famílias por gerações, proveniente da terra. Importâncias que 

incluem o uso de plantas medicinais que foram vitais no avanço da medicina. São 

saberes e sabores que se perpassaram nos quintais pelo mundo inteiro. É sobre 

esta luz que se ilumina esta obra, refletindo a necessidade da reavaliação do que é 

o meio ambiente para todos nós, e também a aplicação imediata da educação 

ambiental (PIMENTEL & CRISTINA, 2014) nas escolas de forma simples e de 

acesso a massa, e não no formato acadêmico arcaico de produção produtor-usuário.  

Pensando neste ponto, me jogo na tentativa de abordar a relação entre o 

campo, a zona rural de Minas Gerais, espaço onde se encontram pessoas simples, 

de forte contato com a terra, com certos conceitos sobre a natureza e que por sua 

vez necessitam de informações da forma mais informal e clara, com áreas centrais 

urbanizadas e áreas de transição.  

É crucial para qualquer trabalho geográfico, que seja feita a análise do 

espaço geográfico onde a pesquisa foi feita para que então realmente se entenda os 

processos que ocorrem naquela parcela de espaço, processos estes que o definem 

como espaço e que carrega sua identidade, que por sua vez define a sociedade que 

ali vive, nos recordando do pensamento complexo de causa e efeito (ARAÚJO, 

2007).  

Na primeira parte do desenvolvimento do trabalho, foco justamente em 

destrinchar o espaço de forma concisa, passando por sua história, suas 

características geográficas (relevo, clima), sua participação no sistema de 

polarização, sua posição política e econômica, como também passando por sua 

formação cultural de habitação e sua relação com a natureza, procurando a 

possibilidade de identificar perfis de cultura hereditária e suas diferentes 

consequências nos quintais pela cidade. 

Para localizar a área de estudo, foi usada a metodologia da análise de 

imagens de satélite, juntamente com discussão teórica sobre técnicas e conceitos da 

preservação e educação ambiental, buscando compreender como o 

geoprocessamento e o sensoriamento remoto podem atuar como importantes 

ferramentas para o estudo do meio ambiente.  

Objetiva-se com essa análise refletir sobre as questões ambientais atuais, 

como foco no campo da Educação ambiental, introduzindo no debate a importância 

do estudo dos quintais. 



17 

 Esta análise foi usada com a técnica de entrevista direta estruturada, que 

visa entender não só a relação física, mas também a relação sentimental e afetiva 

do gestor dos quintais, como também analisar a biodiversidade presente. 

A entrevista foi feita de forma previamente formulada, abordando os 

gestores dos quintais, sendo eles, núcleos familiares ou individuais. A intenção final 

deste trabalho é nos dar conhecimento para nos munirmos de argumentos sobre 

esta tão importante questão da área ambiental que beira nossas vidas, tão próximo 

a nós. Que viremos nossas atenções para os quintais como forma de entender como 

nos dar melhor com a natureza, como ela faz parte de nós e de quem nós somos, 

para que finalmente possamos nos mudar e mudar as novas gerações para que um 

dia todos possam viver em mundo mais justo e sustentável, onde façamos nosso 

papel como habitantes da terra e viver em comunhão com aquilo que somos. 

 

 

2. AREA DE ESTUDO 

 

 

 Neste capitulo será abordado a caracterização dos aspectos que definem as 

relações espaciais, e como dentro desta construção socioespacial se dá a relação 

do homem com a natureza no recorte escolhido, perpassando por sua história e sua 

diversidade cultural, assim como dados gerais geográficos, já que localização 

espacial e suas características são de extrema importância para a definição das 

formas de análise coerentes aplicadas ao se estudar uma área, entendendo-a como 

definidora das condições onde as relações do meio se permeiam, é necessário 

então, conhecer o maior número de aspectos possíveis da área a ser estudada. 
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FIGURA 1: Mapa oficial de localização de munícipio fornecido pelo IBGE 2010. 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Conhecida por ser um dos terrenos mais altos do Brasil, a “Terra das 

alterosas” abriga a simpática cidade de Barbacena, também conhecida como 

“Cidade das Rosas” por sua forte ligação econômica e simbólica com a produção de 

rosas e de flores na cidade, ou “Cidade dos loucos”, em referência a triste história da 

cidade no tratamento da saúde mental.  

Sobre um extenso planalto ondulado, entre as serras da Conceição do 

Ibitipoca, do Sapateiro e da Mantiqueira, a 1.136m de altitude, localiza-se a terra 

onde inicialmente viviam os índios Puris. Estes se organizavam em comunidades 

neolíticas muito antes da chegada dos paulistas e dos portugueses, os quais 

chegaram ao local em decorrência da corrida pelo ouro em Minas Gerais.  



19 

As primeiras freguesias são fundadas em 1725, por exploradores 

procedentes em sua maioria de Taubaté, os quais transpuseram a serra da 

Mantiqueira pela garganta do Embau, hoje Cruzeiro. Dedicaram-se de início á 

mineração e, em seguida, quando já se encontrava aberto o Caminho Novo, também 

chamado "das partes de São Paulo" ou do Rio Grande, a lavoura e a criação de 

gado.  

Na região da campanha então se inicia a obra da Igreja Nova, que se torna 

um polo religioso regional, atraindo pessoas e serviços. Estima-se que em 1748 

finaliza-se a obra da majestosa Igreja de Nossa Senhora da Piedade, transformando 

o local em uma centralidade regional, acarretando então, até aproximadamente 

1753, o estabelecimento do Arraial da Igreja Nova. O povoado do Arraial 

rapidamente prospera devido a vantajosa posição comercial entre o Caminho Novo 

e o Velho, que ligavam Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso ao Rio de Janeiro.  

Em agosto de 1791, o Arraial da Igreja Nova se torna então a vila de 

Barbacena. Em 1822 a vila de Barbacena declara apoio total ao império contra a 

escória inconfidente, fato representado depois pela disposição da cidade em expor, 

enterrar e eternizar um dos braços decepados na tortura de Tiradentes, na década 

de 1840, o que pode ser visto até hoje na bandeira da cidade, representado por uma 

mão direita. É também em 1840 que, através da lei Provincial nº. 163, que a vila é 

oficialmente promovida a cidade. 

 

2.2 ASPECTOS CULTURAIS 

 

Como dito antes, a fundação do Arraial da Igreja Nova que posteriormente 

se torna a cidade de Barbacena, era predominantemente composta por descentes 

dos índios Puris, conhecidos por serem hábeis pescadores, o que representa uma 

importante relação com a natureza, e pelos bandeirantes, sendo eles paulistas e 

portugueses.  

Porém com a proibição do tráfico negreiro pelo governo britânico em 1850, 

os agricultores da região encontraram as mesmas dificuldades que os cafeeiros para 

suprir a sua demanda de força de trabalho. Após algumas tentativas do império de 

realocar escravos ociosos, percebe-se a incapacidade de se suprir a mão de obra do 

mercado do café do sudeste, e a solução aparece então no emprego de mão de 
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obra imigrante europeia, que se tornou muito mais viável economicamente do que 

comprar o escasso “bem de consumo” da escravidão. (Hunold, 1998) 

É nesse contexto que no fim do século XIX, atendendo a uma política do 

Império, o município recebeu um grande número de imigrantes italianos e alemães. 

A primeira leva era composta por agricultores e em 1888, o Governo Imperial 

inaugurou a primeira colônia de imigrantes italianos nos arredores de Barbacena, e o 

local foi denominado "Colônia Rodrigo Silva", homenageando o então ministro da 

Agricultura, neste local reside o presente autor e que é parte da integrante da área 

de estudo, intitulada de ZONA 3, considerada área rural de acordo com a 

diferenciação sócio espacial proposta por Correa (1986). 

 Na época, o fluxo imigratório na cidade colaborou para o crescimento e 

diversificação das atividades comerciais e agrícolas e o desenvolvimento de 

indústrias, como sericicultura, cerâmica, marcenaria e construção civil. 

 

2.3 CARACTERISTICAS GEOGRÁFICAS 

 

Como já exposto anteriormente, a cidade de Barbacena se situa no estado 

de Minas Gerais, no topo da serra da Mantiqueira bem próximo aos outros dois 

grandes polos regionais (SOUZA, 2010), sendo este Juiz de Fora, e a capital do 

estado, Belo Horizonte. Com importantes afluentes dos rios Paraibuna e rio Grande, 

o que se destaca na hidrografia, além de bacias bem delimitadas pelo domínio dos 

mares de morro presentes na região, é o Rio das Mortes, que nasce em Barbacena 

e desagua na margem direita do rio Grande, como mostrado no mapa hidrológico a 

baixo, fornecendo água e energia por onde passa.  
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FIGURA 2: Rede hidrográfica do munícipio de Barbacena. Fonte: Luiz Otávio 

Moras Filho. 

 

Tendo como gentílico a palavra barbacenense, esta identidade tem como 

data de fundação 14 de agosto de 1791 em referência a transformação do Arraial da 

Igreja Nova para vila de Barbacena, completando, no ano da confecção desta obra, 

227 anos.  

Em 2010, data do último censo do IBGE sobre concentração populacional, 

que atendeu ao município o número de 135.829 habitantes na área do município, 

não considerando os distritos da cidade, dispostos em seus 788 km² de extensão 

territorial que variam de altitudes entre 1.130 e 1.325 metros (altura máxima) tendo 

cerca de 170 hab/km² de densidade demográfica. 

Para destacar a importância cultural das distribuições de renda e as 

características de sua população, e sua contribuição para esta obra, é necessário ter 

acesso a dados sobre a demografia local, estes dados foram coletados pelo IBGE 

no censo de 2010, e nos mostra que na cidade de Barbacena residem 115.568 

pessoas em ambiente urbano, e 10.716 pessoas em ambiente rural. Apesar da 

diferença, a relação entre os dois é vital para a manutenção da vida cotidiana, 
mesmo não havendo o equilíbrio entre ambas as populações.  
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Na cidade de Barbacena existem, segundo o mesmo censo de 2010, 665 

pessoas tidas como “amarelas”, 69.087 mil pessoas brancas, 103 indígenas, 32.255 

mil pessoas pardas e 8.700 mil negros, sendo o este senso feito apenas com 

pessoas a partir dos 10 anos de idade. 

A cidade tem renda média per capita de R$ 560,59 reais, sendo que na área 

urbana é em média de R$510 reais, e na área urbana e R$326 reais na área rural. 

Também se destaca diferença na renda média mensal de acordo com o gênero, 

onde os homens ganham em média 765 reais e as mulheres 510 reais, sendo que 

na cidade existem 60.162 homens e 66.122 mulheres.  

Outro fato que pode nos munir no estudo mais profundo da área é a 

distribuição etária no local, que podemos ver detalhadamente na pirâmide etária a 

seguir:  

FIGURA 3: Pirâmide etária de Barbacena segundo o censo IBGE/2010  

 

O fato da cidade de Barbacena estar a 1.136 m de altitude já determina 

condições especiais de clima, onde se apresenta uma temperatura amena entre 

18ºC e 26ºC com amplitude térmica anual entre 7ºC e 9ºC, que o configura na 

categoria de Clima Tropical de Altitude segundo a classificação climática de Köppen-

Geiger. No local, o clima tropical de altitude apresenta pluviometria semelhante a 

suas outras ocorrências no Brasil, porém os verões apresentam temperaturas mais 

amenas devido a sua alta altitude, em contraponto seus invernos são bem severos. 

As temperaturas médias anuais caem para menos de 23°C e a pluviosidade se 

acentua em posição de barlavento, ou seja, em direção às montanhas. No inverno, 

as frentes frias originárias da Massa Polar Atlântica podem provocar geadas que 
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interferem nas plantações da cidade, principalmente nas fazendas de rosa, item tido 

como símbolo da cidade. O índice pluviométrico anual é superior aos 1.400 mm, 

concentrados em sua maioria nas estações primavera e verão, como podemos ver 

no hidrograma abaixo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Esquema pluviométrico da cidade de Barbacena fornecido pelo 

CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), 2008. 

 

Ao topo da serra da Mantiqueira, a cidade foco desse estudo é tida como 

principal centro comercial da mesorregião do Campo das Vertentes, encontra-se 

próxima de outro grande polo de serviços da região, Juiz de Fora, que tem absoluta 

centralidade na região da zona da mata mineira, e exerce grande influência na 

questão política do centro-oeste de Minas Gerais.  

O relevo é caracterizado pelo domínio de “mar de morros”, que consiste em 

um grande planalto com ondulações repetitivas, de altura não muito grande, 

variando entre 50 e 200m. Estas ondulações têm como característica o topo 

arredondado devido à erosão por intemperismo físico e químico, que é agravada 

pela presença de pastos na região, fato que acarreta a intensificação da erosão 

superficial do solo, o que traz como consequência a presença de voçorocas como 

parte integrante da paisagem local. 
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A Serra da Mantiqueira compreende um maciço rochoso datado da era 

arqueana que possui uma grande área de terras altas, entre 1.000 m e quase 3.000 

m de altitude, ao longo das divisas dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de 

Janeiro.  

A vegetação predominante na região se apresenta como disposto no 

esquema abaixo, onde encontramos principalmente vestígios da mata atlântica e 

diversos ecossistemas devido a variações de altitude. São vestígios da mata 

atlântica de altitude, com espécies bem adaptadas às baixas temperaturas da 

região, assim como a presença de geadas que tangem os 0ªC, contando com um 

grande número de espécies endêmicas, principalmente de bromélias. (HUECK, 

1972) 

FIGURA 5: Esquema da distribuição da vegetação no relevo do rifting das 

serras do Mar e da Mantiqueira proposto por HUECK (1972) fonte: researchgate.net 

 

 É neste contexto que foi dado o título de “Cidade das Rosas” para 

Barbacena, que teve por um bom tempo a produção de rosas como importante parte 

da economia, justamente por ter como clima ideal para se reproduzir os climas frios 

e úmidos deste bioma, visualizados na presença de grandes bolsões de vegetação, 

alguns ligados entre si por corredores ecológicos (ARRUDA; SÁ. 2004), e que 

cumprem a função ecológica de refúgio (CASSINI, 2005).  

Além desta predominância, a região também possui outros dois tipos de 

vegetação, sendo eles um pequeno resquício das matas de araucárias, tida como 

parte do bioma da mata atlântica, que existe nas altas altitudes, porém cada vez de 

forma mais escassa. Este é definido como floresta ombrófila mista (CAPOBIANCO, 

2004) que consiste em uma vegetação presente em áreas chuvosas e que contém 

como espécie definidora as angiospermas, apresentando conjuntos diferentes de 
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espécies de árvores. De modo geral, a maioria das espécies tem origem nas regiões 

tropicais da Mata Atlântica.  

O outro tipo, sendo este menos representativo, são os campos de altitude 

vistos nos topos de serras e cadeias montanhosas, que apresentam características 

morfológicas marcantes ligadas às pressões ambientais dos locais, e se encontram 

em estado preocupante de conservação, se mostrando necessário mais estudo para 

a compreensão do valor ecológico do local.  

Como dito anteriormente, a região, assim como grande parte do sudeste, 

possui as marcas de sua evolução econômica, que teve em grande parte como 

objeto de exploração, o café e as plantações de subsistência. O relevo torna difícil a 

manutenção de grandes latifúndios e a mecanização do campo, escassos na área. 

Esta área dividida entre agricultores familiares definem as relações sociais 

com a natureza. A questão é que atualmente, há na região numerosos pastos 

provenientes das fazendas de gado, que cobrem os morros da região com objetivo 

de alimentar os animais, não importando o relevo e não necessitando do uso de 

grandes tecnologias para sua manutenção, havendo diversos hectares de terra para 

poucas cabeças de gado. 

O impacto da predisposição do solo com a presença dos pastos vai da 

redução da biodiversidade pela extensão de homogeneidade vegetal e das relações 

ecológicas que ali se estabelecem até a competição desequilibrada das espécies de 

capins sobre outras espécies. Além disso, a pouca cobertura vegetal do solo 

ocasiona o maior impacto das águas da chuva sobre o solo, que juntamente com a 

ausência da serapilheira derivada de um bioma de mata atlântica saudável, geram 

uma erosão impactante, tanto superficialmente, quanto na subsuperfície, o que 

ocasiona a retirada de partículas do solo e que posteriormente pode se transformar 

em voçoroca, processo quase irreversível na dinâmica de manutenção do relevo. 

Como dito anteriormente, a cidade de Barbacena se encaixa no sistema de 

polarização regional através dos serviços prestados, tanto no âmbito de produção 

quanto de bem-estar social (SERRA, 1991), e é tida como centro comercial da 

mesorregião do Campo das Vertentes (IBGE, 2008).  

Barbacena tem como carro chefe da economia atualmente a agropecuária, 

com destaque para a produção de leite e derivados. Vale lembrar outra importante 

peça da economia da cidade, que lhe dá o título de “cidade das rosas”, mostrando 

que não só a produção de rosas, mais da floricultura como um todo, foi determinante 
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para a estabilização da economia local. Apesar de sua fama, hoje a cidade conta 

pouco com fazendas de rosa, o que deu espaço para plantações maiores do setor 

alimentício, com ênfase no plantio de morango e verduras.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo os quintais, tidos aqui como área 

externa a residência, livre de edificação, mas que também carrega o sentido de lar e 

o sentimento de pertencimento ao espaço, que faz parte da identidade do 

idealizador e que carrega em sua construção as marcas da vida de seus moradores, 

podendo ter múltiplos significados e usos, sendo uma área de afeto e de memórias. 

(KUMAR; NAIR. 2004)  no recorte da cidade de Barbacena – MG. Foi usado o 

método de entrevista direta e estruturada (GIL, 1999), apoiado no aprofundamento 

teórico do tema.  

A área de estudo foi separada de forma onde as diferenças entre elas 

fossem destacadas ao invés de suas semelhanças, com foco em suas 

características geográficas espaciais e nas relações que ocorrem em cada uma das 

áreas. As entrevistas objetivaram verificar se existem relações de gênero, classe 

social e divisão etária em relação às atividades que ocorrem em diferentes quintais.  

Todas as nove entrevistas foram realizadas no período entre setembro e 

novembro de 2018, sendo dividas em 3 zonas principais que se diferenciam entre si 

pela densidade geográfica, vegetação, aspectos econômicos dos moradores, entre 

outros. Na zona 1, vemos características urbanas ligadas ao adensamento 

populacional, com presença de diferentes relevos em cada um dos quintais, tendo 

sua área caracterizada por baixa presença de espécies vegetais e boa diversidade 

social. A zona 2 é caracterizada como franja urbana, e é uma zona de transição 

entre o rural e o urbano, com relevo semelhante entre seus quintais e presença de 

vegetação abundante, ligada entre si pelos quintais da região. A área tem presença 

de diversas classes sociais, desde agricultores até mão de obra qualificada, e é 

definida pelas relações de afeto entre os moradores. A zona 3 é tida como zona 

rural, com baixa densidade demográfica e grande área de vegetação, relacionada 

diretamente a vida no campo e as atividades rurais, tanto em seu espaço quanto em 
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sua identidade. Cada zona foi subdividida em 3 quintais, cada um com sua 

especificidade.  

O método de escolha dos entrevistados foi concebido através da afinidade 

do entrevistador e autor deste trabalho com os idealizadores, sendo em grande parte 

familiares e amigos. Além da afinidade, o que determinou a escolha destas pessoas, 

foi o prévio conhecimento sobre a história das mesmas e a presença de quintais em 

suas residências. Outro aspecto foi a maior facilidade de acesso e de confiança dos 

entrevistados para com o autor, abrangendo as entrevistas em diversas direções. 

Outro procedimento importante que será usado é a caracterização das 

classes sociais existentes para melhor definir as áreas estudadas e entender as 

dinâmicas que ocorrem em cada uma delas. A divisão das classes socioeconômicas 

do Brasil é feita a partir do Critério de Classificação Econômica do Brasil, feita pela 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep), que leva em consideração 

diversos aspectos do poder aquisitivo de uma família, desde seus bens, até o grau 

de escolaridade, definindo-as através de um sistema de pontuações. Porém, neste 

trabalho, usaremos a tabela da ABEP abaixo que aproxima o sistema de pontos ao 

rendimento mensal destas famílias para definir as classes sociais durante o 

desenvolvimento: 

 

Tabela de Divisão das classes sociais a partir do Critério de Classificação 

Econômica do Brasil 

 

FIGURA 6. Fonte: ABEP, 2010. 
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Além disso, também serão usadas neste trabalho, caracterizações sobre o 

caráter demográfico das diversas áreas estudadas, a fim de descrever melhor a 

forma e as relações que acontecem ali. A densidade demográfica é a medida 

expressa pela relação entre a população e a superfície do território, sendo 

classificada pelo IBGE em 5 grupos: muito baixa com menos de 1 habitante por km²; 

baixa, de 1,1 até 10 habitantes por km²; média, de 10,1 até 25 habitantes por km²; 

alta, de 25,1 até 100 habitantes por km²; e muito alta, com densidade populacional 

acima de 100 habitantes por km². Esta será a caracterização demográfica que será 

usada neste trabalho. 

 

 

3.1 SETORES DE USO 

 

O desenvolvimento deste trabalho relata as entrevistas feitas na cidade para 

o entendimento das dinâmicas das pessoas com seus quintais. Porém, para 

entender esta questão, se tornou necessário caracterizar cada uma das áreas de 

localização dos quintais, de forma a obter dados socioespaciais que possibilitem 

compreender melhor as relações entre os moradores e seus quintais, desta forma 

demonstrando como se dá a relação sociedade-natureza em cada um dos contextos 

analisados. 

Ou seja, entre as muitas coisas que definem o espaço, teremos para 

diferenciar as áreas a serem estudadas não somente o que as une entre si como 

características semelhantes, mais principalmente o que as diferencia como área de 

ação e suas singularidades, entendendo estas características como sendo regidas 

por agentes políticos e econômicos, características estas que existem de forma 

semelhante em todo o globo, tecendo a conjuntura da dinâmica urbana e o campo 

rural.  

  

Para (CORREA; 2007), diferenciação socioespacial:  

“Trata-se de prática efetivada tanto em decisões locacionais na 

escala da rede urbana como na escala do espaço intra-urbano. A 

diferenciação espacial advém da negociação entre objetivos, possibilidades 

do agente social específico e dos interesses e possibilidades de outros 

agentes sociais.” 

(Correa, 2007, pág. 69) 
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FIGURA 7: Zoneamento da área de estudo e posicionamento dos quintais. 

Autor: Leon Alcantara. Fonte: Google Earth Pro, 2018 

 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

A técnica de entrevista aplicada foi a direta estruturada, que segundo Gil 

(1999), se desenvolve a partir de uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e 

redação permanecem invariáveis para todos os entrevistados. Esta técnica é muito 

usada com o objetivo de explorar a fundo alguma experiência vivida em condições 

precisas com grupos de pessoas que passaram por experiências semelhantes 

(Britto, 2011). As entrevistas foram feitas de acordo e com autorização da 

Coordenação do Curso de Graduação em Geografia da Universidade Federal 

Fluminense, com o apoio do grupo de pesquisa do CNPq NIPP\UFF (Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisa de Paisagem). Foram realizadas nove entrevistas 

distribuídas da seguinte forma: três na zona 1, três na zona 2 e três na zona 3. O 

formulário da entrevista segue na folha da anexos.  
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

 

Neste capítulo serão apresentadas as 9 entrevistas feitas no período entre 

setembro e novembro de 2018, em 3 zonas diferentes do munícipio de Barbacena, 

Minas Gerais. As entrevistas foram divididas, como explicado anteriormente, de 

acordo com a caracterização física e social da área de estudo. 

 

4.1 ZONA 1  

 

A ZONA 1 é definida aqui como área central da cidade, com urbanização 

densa e maior número de casas em um menor espaço. Possui uma rede de serviços 

terceirizados e especializados, e fluxo de informações e transporte bem definido. 

Esta área é regida pelas relações modernas da divisão do trabalho e da 

globalização, entendendo-o como área de prestação de serviços, e não de 

produção, seja ela industrial ou agrícola.  

Mesmo se tratando de uma zona urbana, este conceito difere nas regiões do 

país, principalmente em sua forma. Por não se tratar de uma cidade muito grande, o 

que predomina são casas e pequenos edifícios, estes situados na parte mais central 

do munícipio, com presença de bairros residenciais circundando-o.  

 

4.1.1 QUINTAL 1 – SEBASTIÃO EVANGELISTA – BAIRRO VILELA 

Este quintal se encontra em um dos bairros mais antigos de Barbacena, e se 

trata de uma área residencial com predominância de classe social entre B1 e C1, de 

acordo com a tabela da ABEP (tabela 1), alta densidade demográfica de acordo com 

a caracterização do IBGE. O bairro do Vilela se localiza em uma das entradas da 

cidade e é caracterizado pela presença de algumas praças e diversos comércios, 

além de estar próximo ao polo de vendas automobilísticas da cidade. Outra questão 

é a presença de uma grande fábrica da empresa Britannia, que está na área há 

pouco mais de 15 anos, fato que nosso entrevistado, Sr. Sebastião, conhecido por 

todos da rua e no bairro como Tião Massaroca, esteve presente e vivenciou todos os 

processos, desde a criação, até as mudanças socioespaciais que resultaram na 

configuração atual. Algumas destas características pode ser vista na foto a seguir: 
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FIGURA 8: Residência de Tião. Fonte: Leon Alcantara 

  

O QUINTAL 1 tem como morador o senhor Tião de 89 anos, homem negro, 

aposentado, do sexo masculino, e sua filha Maura, de 56 anos, ambos provenientes 

de Piedade do Rio Grande, Minas Gerais. Nosso entrevistado tem a alfabetização 

incompleta, já que na época cabia aos jovens trabalhar para ajudar na renda da 

família ao invés de estudar, obtendo seu primeiro emprego antes dos 16 anos, 

trabalhando em uma fábrica de laticínios da região. Antes do trabalho na fábrica 

morava na roça e lidava com o trato da terra e dos animais. Teve na hereditariedade 

a aquisição das técnicas usadas. Nos dias atuais, os gestores do quintal têm cerca 

de 3 salários mínimos de renda, advindos em sua maioria de benefícios do INSS.  

Segundo Tião, eles residem na casa há 51 anos, e diz que desde que 

mudou cultiva plantas e cuida do quintal localizado ao fundo da casa, arquitetura 

típica da região, além disso, relata que também ajudava na manutenção e colheita 

de outros quintais da rua, trocando o serviço por dinheiro e às vezes pelos próprios 

bens extraídos, já que também sempre doaram e trocaram o excedente dos bens 

produzidos no quintal, prática comum nas relações espaciais da época.  
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Apesar de Sebastião ressaltar que em seus melhores dias cuidava 

totalmente de seu quintal, diz que atualmente ele é cuidado mais por sua filha 

Maura, e que teve o uso das espécies exponencialmente reduzido em contraponto à 

necessidade do espaço externo e em função da velhice, informando que com o 

aumento de sua família nos meados de 80, preferiu construir um “puxado”, ou 

cômodo, para expandir sua cozinha.  

Já nos anos 2000, grande parte do quintal teve seu solo concretado, 

refletindo a necessidade de espaço edificado como meio de reprodução de lazer e 

cultura, além de descanso e contemplação, construindo uma espécie de área para 

os usuários da casa, separando as espécies vegetais restantes a apenas um canto 

do quintal com usos bem limitados, sendo eles principalmente medicinal, 

ornamental, ritualístico e alimentício.  

Grande parte das espécies presentes neste quintal provém destes quatro 

tipos de uso citados acima, sendo divididas em chás como a hortelã e o boldo, a 

babosa para uso capilar, a goiaba e a taioba para alimentação; a bromélia e as 

flores presentes no local definem o uso ornamental. As espécies são usadas em 

suas mais diversas formas, através do fruto, da folha, da flor e do fluido liberado por 

elas. Porém, o interessante a ser analisado aqui, é o uso das plantas para fins 

ritualísticos, como a espada de São Jorge e a guiné, em que Tião, em sua qualidade 

de homem negro, ancião, é definido pela carga cultural carregada pelo povo negro. 

Tião faz parte a muitos anos de um grupo regional de congada, expressão cultural 

ligada ao cristianismo, e que sempre usa as plantas em seus rituais. Com a saída do 

último mestre do grupo de congada, foi-se embora também o espaço em que eles se 

reuniam, desta forma a área no fundo de sua casa, ocupante da maioria do espaço 

do quintal, tornou-se o local da congada, que emociona as populações mais antigas 

de Minas, servindo tanto de depósito para os materiais usados, quanto como salão 

para as danças e ensaios da congada, transformando a área entendida como 

quintal, de uma área privada livre de edificação, não para a exploração da terra, 

mais para um espaço de resistência da cultura negra, se transfigurando em uma 

área de construção e reprodução de uma cultura ancestral. Isso nos mostra mais um 

aspecto possível e de extrema importância para sociedade no estudo de quintais 

(ANGUELOVSKI, 2014). 

Ao ser questionado sobre sua relação com o quintal, destaca principalmente 

o fato de ser algo intrínseco a sua personalidade, atribuindo ao espaço também um 
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significado de refúgio e tranquilidade, expondo que faz muito bem para saúde tirar 

um tempo para respirar e organizar os pensamentos, ou quem sabe, apenas tirar um 

cochilo ouvindo os pássaros e que gosta muito de seu quintal, mais entende que  

sua relação com a natureza propriamente dita foi se desgastando em contraponto 

aos acontecimentos corriqueiros da vida moderna e o cansaço da velhice, deixando 

claro a preocupação que isso ocorra em todas as casas da rua, onde os jovens já 

tem demandas demais para poder se dedicar a relação com o ambiente, tornando 

cada vez mais escassos a presença de quintais com funções ecológicas definidas 

na dinâmica ambiental, ou até mesmo com biodiversidade alta para produção de 

subsistência e reprodução das técnicas de manejo. 

 

4.1.2 QUINTAL 2 - JOSÉ LUIZ – BAIRRO SANTA EFIGÊNIA 

O segundo quintal da ZONA 1 se localiza no bairro Santa Efigênia, que se 

caracteriza por ser no topo de um grande morro, próximo à zona central da cidade e 

que apesar da diversidade de aspectos econômicos, tem predominância a classe C2 

até a B2, sendo caracterizada empiricamente por uma urbanização desordenada e 

sem planejamento, visto na foto abaixo, algo semelhante às favelas, porém com 

nível aquisitivo e de disponibilidade de serviços muito mais estruturados.  

 

FIGURA 9: Casa do entrevistado José Luiz. Fonte: Leon Alcantara 
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A área tem certa concentração demográfica, entre alta e muito alta, em sua 

maioria de prestadores de serviços informais, com casas muito próximas umas das 

outras, limitando então a presença de espécies encontrados no local como um todo.  

Mesmo não sendo o gestor ativo do quintal em questão, o entrevistado José 

Luiz Junior, de 24 anos, branco, do sexo masculino, formado no ensino médio, além 

de também ter completado um curso técnico no SENAI com sede em Barbacena, 

demostrando ter conhecimento sobre as questões ecológicas e ambientais.  

Apesar de momentaneamente não estar contribuindo com a renda da casa, 

esta é de cerca de 5 salários mínimos recebidos por seus pais. Morador da casa há 

apenas 3 anos, Junior nos conta que residem 4 pessoas na casa, sendo eles seu pai 

José Luís, sua mãe Maria Auxiliadora e sua irmã Karen. Embora provenientes de 

Belo Horizonte antes de se mudar para Barbacena, já possuía conhecimento e 

identidade por esta região, porque diversos familiares, incluindo sua avó materna, 

também moram no bairro Sta. Efigênia, sendo que a casa que está sendo analisada 

já era de moradia de sua família, e só foi passada para o núcleo familiar que a habita 

atualmente.  

O quintal se localiza ao fundo da residência, tem a forma retangular com 

algumas espécies sem uso relatado. Neste espaço há uma área capinada de solo 

exposto e uma pequena parte com pavimentação de concreto, destinada ao lazer. 

Segundo o entrevistado essa área foi apenas mantida “limpa”, objetivando aumentar 

e revitalizar a área. Uma outra parte foi destinada ao plantio de pequenas verduras e 

vegetais, tendo hoje como contribuinte principal sra. Maria, contando com sua ajuda. 

Mas que seu pai e sua irmã têm quase nenhum ou muito pouco envolvimento com o 

espaço do quintal.  

Destaca que sua mãe teve mais contato com o trato com a terra e com a 

natureza em geral, e que sua avó possuía um grande quintal com grande quantidade 

de espécies. Seu apreço pelo quintal e as técnicas de manejo foram ensinadas pela 

mãe. Devido a sua vida corrida de estudo e na busca por um trabalho, não teve 

muito tempo e nem muito desejo de aprender as técnicas e de cuidar da área. Diz 

que tempos atrás começou um projeto de uma horta em sua casa, através de 

técnicas aprendidas na internet que visavam à economia de espaço, mais que teve 

que ser esquecido por precisar trabalhar.   

Para Junior, a presença do quintal vai além do lazer e do plantio, mais serve 

também como forma identitária do indivíduo que cresceu se correlacionando com 
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espaços como estes, que carregam toda uma carga cultural de aprendizado e de 

afeto, de brincadeiras e brigas, de sorrisos e choros, colocando o quintal como uma 

importante localidade de descanso e contemplação na corrida vida moderna, mas 

também entende que a projeção das espécies e o tempo de cuidar delas em seu 

quintal não é das melhores.  

Esta configuração é destacada por SILVA, 2004: “Atividades ligadas ao 

abastecimento de subsistência, mas também práticas de convivialidade doméstica, 

num determinado contexto de quotidiano privado em relação à vida pública.”, que 

relaciona a ligação entre o morador e o quintal como presente diariamente, para 

além do uso das espécies e sendo filtradas pela vida particular. Sobre a questão 

identitária por viver em espaços como este com aspectos urbanos, é colocado por 

AMORIM, CARVALHO e BARROS, 2015: 

“Tais aspectos são importantes na análise da disponibilidade de 

tempo ao manejo do quintal, uma vez que a manutenção de uma relação 

afetiva estável favorece a um maior cuidado com a residência, enquanto que 

quanto maior é a quantidade de atividades a serem realizadas diariamente, 

como cuidado com os filhos e trabalho, menor é o tempo disponível para 

outras atividades, incluindo o manejo do quintal.” 

 

 Aquém destas questões, a área ainda existe e ainda possui a presença de 

algumas espécies com predominância do uso alimentício, como alface, couve, 

cebolinha, salsa, manjericão, todos presentes na horta, e pequenas porcentagens de 

usos medicinais e ornamentais, como o cacto, a orquídea, a dama da noite, o chifre 

de veado, o boldo, a hortelã e a espada de são Jorge, tida neste quintal apenas com 

intuito estético, e não ritualístico. As partes usadas em sua maioria se limitam as 

folhas das hortaliças para o consumo cru, produção de chás e condimentos. 

Possuem também dois cachorros que tem pouca ligação com o quintal, sendo 

criados dentro de casa. 

 

4.1.3 QUINTAL 3 - STELLA CARVALHO – BAIRRO SÃO JOSÉ 

O quintal 3 se localiza em uma área caracterizada por interessantes 

aspectos da formação sócioespacial. É um bairro residencial bem perto da região 

central de prestação de serviços, e teve em sua construção a presença de uma 

grande fábrica de tecelagem com muitos operários, deixando este aspecto marcado 
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na distribuição espacial do bairro, aonde de um lado o que vimos são residências de 

menor poder aquisitivo onde residiam os operários da fábrica, e do outro lado, local 

do quintal, é estabelecido moradias maiores com arquiteturas destinadas às pessoas 

de maior escalão dentro da fábrica. Esta formação socioespacial é visível na foto 

abaixo: 

FIGURA 10: Panorama espacial da rua em que se localiza o quintal, com 

ênfase no posicionamento da fábrica ao alto do morro e da arquitetura semelhante 

entre algumas casas. Fonte: Leon Alcantara 

 

A rua do quintal 3 tem arquitetura similar entre todas as casas, havendo 

sobrados com quintais relativamente grandes em sua parte de trás. É um bairro 

residencial de dormitório (SERRA, 1991), com divisão bem delimitada de classes 

sociais, com presença tanto de trabalhadores informais do setor terciário como 

prestadores de serviços de maior complexidade. Atualmente só a arquitetura do 

local remete a este espaço da fábrica e dos operários, tendo em vista que a mesma 

fechou há cerca de 20 anos.  
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É neste espaço que reside a entrevistada, Sra Stella e sua família, sendo 

moradores da casa 5 pessoas, Sr. Manoel, seus 2 filhos, Henry e Gean, e um de 

seus tios, que por sua idade avançada mora com a família, afim de ter cuidados 

adequados. Em seus 50 anos de vida e diversas formações acadêmicas, na 

pedagogia no qual possui diploma em graduação, além de outras duas pós em 

educação, Stella é mulher, branca, e hoje se define como estudante por estar 

próximo ao fim de um curso de gastronomia. Segundo dona Stella, a renda da casa 

é de aproximadamente 20 salários mínimos, recebidos e geridos tanto por Stella 

quanto por Sr Manoel. Atualmente somente ela cuida do quintal, contando apenas 

com o apoio de seu filho Henry, que às vezes decide trabalhar com a área. Além da 

residência da família, eles também possuem uma chácara na região rural de 

Campolide, hoje pertencente ao município de Antônio Carlos, onde se esforçam 

muito no cultivo do quintal e sua manutenção, com uma área ampla e boa 

quantidade de espécies, passando por um pequeno pomar e uma bela horta. A 

relação entre a chácara e o quintal está no fato de que em sua casa na cidade não 

tem muito espaço livre de edificação pra plantar suas espécies e aplicar suas 

técnicas de manejo, e todos estes processos são feitos por ela em sua chácara, 

mostrando o desejo e a importância da natureza para ela.  

A família reside neste imóvel há 16 anos, quando se mudaram para 

Barbacena. A mudança aconteceu após o falecimento dos pais de dona Stella, que 

por meio de um acordo entre os irmãos, acabou por ficar com a casa. Quando 

questionada em relação há quanto tempo cuida do quintal, ela nos diz que é 

moradora do quintal por todos estes 16 anos, mas que o quintal é cuidado por sua 

família de forma muito intensa a cerca de 90 anos. Relata que a manutenção e 

diversidade do quintal só caíram, pois sua mãe, que assim como sua avó foram 

criadas na fazenda, que tinham o quintal como parte do cotidiano e como fonte de 

conhecimento empírico popular, faleceu. Stella atribui a elas o conhecimento de 

como manejar e utilizar as plantas do seu quintal, assim como o respeito ao 

ambiente e suas funções, que em sua opinião, deve ser urgentemente transformada 

para que haja harmonia nesta relação.  

Na soma desses dois saberes, o acadêmico e o popular, nasce uma relação 

muito concisa em relação à natureza, havendo o desejo de se relacionar de forma 

sustentável, para mesmo em ambiente urbano, poder diminuir ou quem sabe mitigar 

os impactos da existência da sociedade humana no meio-ambiente. É com esta 



38 

concepção que em sua casa, por ano, são produzidos, e reaproveitados em um 

sistema caseiro de compostagem, cerca de 2 toneladas de lixo orgânico 

provenientes da casa e de sua vizinhança, projeto este reconhecido por um prêmio 

dado pela cidade. Grande parte da compostagem vai para o outro projeto de dona 

Stella na escola em que leciona, onde promove uma horta comunitária para ensinar 

os alunos nas técnicas de cultivo. O excedente é doado para amigos ou usado nas 

espécies da chácara da família.  

O quintal tem como características espaciais o formato de “T”, com alguns 

cômodos e uma área cimentada indo de integração ao fundo do terreno, com espaço 

livre de edificação e onde se encontram a maioria das espécies vegetais. Também 

há na casa dois cachorros de porte grande, mais que se relacionam pouco com a 

área, ficando mais dentro de casa.  

Segundo dona Stella a maioria das espécies presentes no quintal é herança 

de família, não só por permanência e manutenção, mais como um sinal de afeto a 

memória das pessoas. Algumas outras são provenientes de sementes de frutas 

cultivadas ou mudas obtidas de forma espontânea, como doações por exemplo. O 

espaço espelha grande quantidade de espécies, em número e funcionalidade, com 

os usos alimentício, artesanal e medicinal, em ordem de ocorrência.  

O uso alimentício possui espécies mais comuns, como tomate, pimentão, 

manjericão branco, milho, salsinha, cebola, cebolinha, azedinha, e também de duas 

frutíferas, lima e pêssego. Na área é visto também o uso artesanal, pois dona Stella 

também produz produtos com as espécies do seu quintal urbano, como biscoitos, 

chá e pão feitos da lavanda e comercializados de forma informal entre amigos e 

conhecidos. Em coexistência há também as plantas de uso medicinal no quintal, 

definidas aqui pela presença das ervas ora-pro-nóbis, hortelã, capim-cidreira, 

marcela, losna, dente de leão e a anteriormente citada lavanda. 

Para descrever o que é a relação com seu quintal, ela nos diz ter dificuldade, 

pois o espaço se confunde profundamente com a sua própria criação e o seu jeito de 

ser. Relação vista por AMORIM, CARVALHO e BARROS, 2015:  
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“Quando o sujeito se apropria do espaço, ele o 

habita; e a não apropriação consiste simplesmente em 

morar nesse espaço. Quando se habita, atribui-se 

significado ao lugar, deixando sua marca, suas 

modificações, suas adaptações. Assim, a casa só é um 

lar quando se reveste de aspectos humanos”.  

 

Stella relata, que através de análise própria da distribuição de onde nascem 

os dentes de leão e a maria-gonda, é possível ver que a natureza nos dá o que nós 

precisamos, seja uma beleza de uma flor quando estivermos carentes, seja alimento 

na hora da fome. 

 É comum que vejamos situações parecidas com essa justamente por se 

tratar de um espaço menos globalizado e ligado aos conceitos capitalistas, e mais 

ligado à hereditariedade cultural e a terra. Dona Stella tem seu quintal como meio 

terapêutico, um lugar de bem-estar e a que se sente pertencente, onde que mesmo 

por poucos instantes, pode descansar da corrida vida de mãe, cuidadora de dois 

quintais, trabalhadora e estudante. 

 

4.2 ZONA 2 

 

A ZONA 2, é a área de transição entre o rural e o urbano, com maior 

emprego de tecnologia, presença maior de redes de fluxo de informações e 

transporte da cidade, tendo mais contato a natureza devido a maior proximidade 

com vestígios de mata, como nos quintais 2 e 3, e pastos em todos eles. Além desta 

questão, vemos a presença de ensinamentos ancestrais de interação com o meio, 

juntamente com a prática de retirada de bens de consumo da natureza para fins de 

subsistência em geral. 

A realidade é que, segundo a linha dos mapas a área é tratada como uma 

transição de forma abrupta, mas acontece na verdade de forma gradual: “o urbano 

vai-se descaracterizando e o rural vai se cristalizando lentamente; nesses espaços, 

surge uma região de transição que não é rural nem urbana” (SPAROVEK; 

LEONELLI; BARRETTO, 2004:16) 

Entendendo estes fatos, percebemos que as relações que regem e são 

regidas por este espaço, se permeiam por características de ambas as outras duas 
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áreas, unindo a tecnologia, a rede de transporte e principalmente de informação, às 

práticas rurais de subsistência e de relações pessoais. 

 

4.2.1 QUINTAL 1 – ANA LIMA – CHÁCARA CEOLIN 

 

O quintal se diferencia da visão obtida na zona 1 e é definida por 

características bem particulares em sua dinâmica e também em sua existência, 

diferindo um pouco do espaço de transição rural-urbano, já que sua existência está 

relacionada a uma visão da natureza totalmente estetizada pela classe alta da 

cidade, se configurando com um condomínio de luxo a margem da cidade.  

O espaço é na verdade uma anomalia espacial cultural (RIFKIN, 2001) que 

possui suas próprias regras e dinâmicas, como quarteirões bem recortados e uma 

guarita de segurança, algo bem semelhante ao fenômeno dos alphavilles, que são 

condomínios de alto luxo em que as pessoas coexistem com pessoas de mesmo 

poder aquisitivo em uma área mais tranquila e sem as problemáticas da vida urbana, 

mais que seja em um lugar na franja urbana e que tenha fácil acesso aos serviços 

prestados no centro urbano, e longe do atraso do campo (RIFKIN, 2001).  

O condomínio tem 13 anos, quando as primeiras casas foram inauguradas, 

num local onde não havia identidade regional e cultural, e se havia, foi arduamente 

retirada. A construção do condomínio tem este molde, caracterizado pela ausência 

de uma identidade local prévia, onde há uma agregação dos conceitos baseados na 

especulação imobiliária e na gentrificação1 de uma área mais isolada, vendidas 

como refúgios para a vida urbana.  

É neste espaço que se encontra a residência dos Lima, provenientes da 

cidade de Mogi Mirim – São Paulo, se mudaram para Barbacena há 12 anos, e há 

11 moram no condomínio, tendo como gestora Ana Lima, 54 anos, mulher branca, 

recentemente aposentada, mas que trabalhou em Barbacena como designer de 

exteriores por alguns anos, que mora com seu marido, Emiliano, homem branco e  

seus dois filhos André e Marcelo, que frequentam menos a casa. A renda é superior 

a 25 salários mínimos. Ana Lima tem curso superior completo, sendo formada em 

Agronomia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e tem 

conhecimento das técnicas de manejo e de disposição das espécies, assim como 

                                                                 
1 É o processo de transformação de áreas através da mudança dos grupos sociais ali existentes, privilegiando o 

interesse das classes ricas. 
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conhecimento biológico e de definição de criação de áreas com cobertura vegetal e 

suas especificidades.  

Como podemos ver na foto abaixo, a casa foi construída com arquitetura e 

planejamento moderno de construção, como visto na maioria das casas do 

condomínio, e possui seu quintal dividido em duas partes, sendo uma frontal, com 

predominância de gramíneas e arbustivas com objetivo estético, assim como uma 

palmeira, e a parte de trás da casa, onde a área foi quase toda projetada para ser 

um espaço de lazer, caracterizada por ser concretada, haver uma piscina e um salão 

de festas, e uma parte superior onde tem um campinho de futebol abandonado. 

FIGURA 11: Casa de Ana Lima. Fonte: Leon Alcantara 

 

 Apesar de sua formação, Ana Lima admite a pobreza de espécies em seu 

quintal e a pouca relação com ele, ressaltando que vão muito pouco até a área 

externa, usando-a apenas como espaço de transição e lazer, onde frequentemente 

fazem festas e reúnem pessoas queridas.  
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Grande parte das espécies é de uso ornamental, como gramíneas, contando 

com a presença de pingo de ouro e uma palmeira, obtida através da compra e no 

planejamento cênico do quintal. Foi relatado a presença de um pé de açaí e de 

cebolinha cultivados em um pequeno canteiro na lateral da casa. Porém, é 

interessante notar que a pobreza de espécies e da fraca relação com o quintal, não 

traduzem exatamente a visão que os seus gestores tem da relação com a natureza 

e o seu respeito por ela, só não atribuíram a relevância destas questões no 

planejamento da casa, dando prioridade a construção de espaço edificado com fim 

de lazer. 

 

4.2.2 QUINTAL 2 – ELY ANA – BAIRRO ROMAN 

O espaço do quintal 2 teve em sua gênese o processo descrito 

anteriormente sobre a ocupação territorial dos projetos do império de importar mão 

de obra alemã e italiana. Neste contexto está o bairro Roman, das terras distribuídas 

para os italianos nesta época. O bairro é caracterizado por um córrego com fluxo 

bem definido e pela presença de vegetação de mata atlântica, havendo bolsões e 

corredores ecológicos que criam um clima ameno na área. Também tem como 

característica um grande número de espécies de plantas e animais silvestres. Estas 

características podem ser vistas na fotografia a seguir: 

FIGURA 12: Fotografia da residência de Ely Ana. Fonte: Leon Alcantara. 
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O espaço é definido pela predominância de espaços de vegetação 

secundária de espécies nativas, através da regeneração ecológica (CASSINI, 2005), 

havendo entre as casas grandes distâncias, e terrenos de proporções maiores. 

Assemelha-se a zona rural não só em sua forma, com estradas de terra e muros 

naturais, mas também em sua cultura, que possui laços muito fortes entre os 

moradores da região, por parentesco, apadrinhamento ou tempo de moradia no 

local, e pela troca e doação do excedente produzido nos quintais. Outro fato que se 

assemelha é posto por MEDEIROS, 2002:  

 

“O espaço rural corresponde a aquilo que não é urbano, 

sendo definido a partir de carências e não de suas próprias 

características. Além disso, o rural, assim como o urbano, é definido 

pelo arbítrio dos poderes municipais, o que, muitas vezes, é 

influenciado por seus interesses fiscais”. 

 

A região é povoada predominantemente por descendentes diretos de 

italianos, que carregam sua cultura em relação à natureza como herança. O principal 

indicador deste fato é a própria aparência física das pessoas, além dos saberes 

reproduzidos por grande parte dos integrantes do bairro, como a culinária e a dança. 

Apesar destas características, é próxima a área central urbana e não enfrenta as 

dificuldades com vias de fluxo nem com o acesso a tecnologias, como internet 

rápida e televisão a cabo. 

O morador da casa Luiz Otávio Moras, conhecido como Canário por todos, 

um dos moradores do quintal, é descendente direto dos italianos, preservando os 

aspectos físicos de seus ancestrais, além da cultura e das técnicas de manejo. O 

sujeito da entrevista neste estudo foi sua mulher, Ely Ana, mulher branca, que mora 

com ele e sua filha Liliane na casa, com presença descontinua de seu filho Luiz 

Otávio Filho, criado nessa casa e que hoje considera a área como parte de sua 

identidade, já que também cuidava e interagia com ela.  

A renda da família gira em torno dos 8 salários mínimos gerados por ambos. 

Canário é dono de uma empresa de transporte que escoa a produção dos pequenos 

produtores e agriculturas familiares para o CEASA em Juiz de Fora, posição 

conquistada através da sabedoria popular sobre espécies e de boas técnicas de 

comércio, representando os lavradores de Barbacena na busca de um acordo que 
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seja mais lucrativo para todos. Canário não comercializa as espécies plantadas em 

sua casa, utilizando-as apenas para subsistência e para compartilhar com sua rede 

de afeto na comunidade local. As outras provedoras de renda da casa são Ely Ana 

que é formada em pedagogia mais hoje se encontra sem emprego, e Liliane, que 

trabalha em uma escola em Barbacena e também trabalha como advogada 

autônoma, tendo pouco tempo para a apreciação do quintal. A família reside no local 

há 32 anos, tendo em todos eles cuidado e interagido diariamente com o quintal.  

Dona Ely Ana nos diz que a principal influência em seu modo de lidar com a 

natureza foi sua família, tendo em destaque sua mãe, Dalva. Proveniente, como 

Tião Massaroca, já entrevistado e amigo da família, de Piedade do Rio Grande, 

Minas Gerais, cidade isolada na época, onde mal se tinha luz, viveu em uma área 

com forte relação com a natureza. Esta foi palco de processos sociais como brincar, 

ir para a escola e roubar mangas dos vizinhos. Viveu de perto a relação entre a vida 

cotidiana e os processos ambientais, tendo a subsistência totalmente tirada da 

extração dos bens plantados e dos animais criados. A vida na roça era 

extremamente dependente da natureza e de seus processos, assim como do 

manejo e das técnicas necessárias, aprendidas por ela após 15 anos na roça com 

sua mãe.  

Ely Ana se aprofundou no estudo do uso das plantas para usos medicinais, 

estudando os livros de Jaime Brüning, “Cura-se com remédios caseiros” e “A saúde 

brota da natureza”, ambos sobre como identificar e manejar espécies de forma 

benéfica para saúde do ser humano, de pequenas gripes, até a cura para a histeria, 

segundo Brüning sendo “andar descalço com pé em contato com o chão, para 

conectar-se a terra“. 

O quintal é organizado de maneira plural, sendo uma área grande em 

território. A parte frontal do terreno tem uma horta orgânica na depressão de 

inundação do córrego do bairro. Esta parte do terreno é extremamente fértil devido 

ao depósito de sedimentos orgânicos no período de enchimento do córrego, com 

bolsões de vegetação, sendo um deles planejado pelos gestores, com pés de 

abacate, banana e manga. Na parte de trás do terreno temos um pomar de cítricos e 

um galinheiro. Também há uma fonte de água corrente, onde são realizadas 

atividades da vida cotidiana.  

Há um grande número de espécies no local, estabelecidas de forma 

organizada para os usos alimentício, medicinal, ornamental e ritualístico, 
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respectivamente presentes na horta orgânica e no pomar de cítricos (laranja, limão, 

lima, mexerica). Há também um galinheiro. Estas áreas foram estipuladas com o 

objetivo de consumo próprio, para comer in natura, na produção de geleias, 

condimentos ou em remédios caseiros. O excedente do consumo próprio da família 

é compartilhado de forma afetuosa com pessoas queridas. Ely Ana destaca a 

segurança de se saber o que está comendo, se é orgânico e sem agrotóxicos.  

O que observamos é uma área com presença de interação ecológica, com 

corredores ecológicos e refúgios de mata atlântica, como posto por OKLAY, 2004: 

“Essa diversidade contribui não somente para a segurança alimentar e estabilidade 

econômica dos agricultores familiares, mas para o equilíbrio do sistema 

agroecológico como um todo”. O grande número de espécies de fauna e flora, e que 

faz parte de uma grade de ecossistemas existentes nos quintais da região. Juntos 

formam uma rede de residências com baixo impacto nas dinâmicas ecológicas, que 

são bem estabelecidas e capacitam suas funções de forma estável.  

O terreno para esta família é exposto aqui por Dona Ely Ana: “é como cuidar 

dos dentes, é como cuidar de si mesmo”, mostrando sua relação com o espaço e 

com a natureza mesmo sem saber das importâncias ecológicas. Os filhos foram 

criados na mesma casa desde criança, tendo-a presente em sua construção 

individual e social, como uma marca deixada pelo espaço. Suas relações de afeto 

passaram por este filtro, desde apelidar as galinhas, até acordar às 5 horas da 

manhã para pegar ovos.  

Para Ely Ana a importância do quintal vai além da segurança alimentar 

(CORDEIRO & CAMURÇA, 2013), sendo também um remédio para a saúde física e 

mental, como um lugar que expressa pertencimento, pureza e beleza cênica. 

Destaca também o prazer do cheiro de ar puro da mata, finalizando dizendo que 

jamais abandonaria a casa e seu quintal.  
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4.2.3 QUINTAL 3 – ANA MARIA MORAS – BAIRRO ROMAN 

 

FIGURA 13: Mapa temático da área dos quintas 2 e 3. Fonte: Leon Alcantara 

 

O quintal 3 é na mesma área que o quintal anterior e já foi previamente 

caracterizada. A residência em questão fica do outro lado do córrego que cruza o 

QUINTAL 2  e faz parte da já citada rede de quintais no local que interagem entre si, 

e participa desta dinâmica com o mínimo impacto possível. O terreno do quintal em 

questão, da mesma família italiana, tem como gestora Ana Maria Moras, irmã de 

Canário, morador do quintal anterior. Sua construção e divisão atual vêm com o 

repartimento das terras da família após da morte da matriarca Yolanda, descendente 

direta dos imigrantes.  

A grande área que antes se distinguia pela presença de duas sedes onde a 

família morava, e a presença de um grande pasto que abrangia a zona de inundação 

do córrego, foi dividida a mais ou menos 10 anos para o formato atual. Ana Maria 

ficou com a parte do terreno mais longe em relação às sedes, antigas e com uma 

bela arquitetura, se situando mais próximo da estrada do que do córrego. O terreno 

ficou cerca de 6 anos sem interferência direta humana, com a presença de alguns 

bovinos, enquanto se resolviam os tramites jurídicos da divisão do inventário, e logo 

após a definição oficial a casa começou a ser construída.  
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Ana Maria Moras é professora aposentada de matemática, mulher branca, 

hoje com 68 anos, com graduação no ensino superior na área da pedagogia, tendo 

pós-graduação em didática. Sua renda é de aproximadamente 5 salários mínimos. 

Mora sozinha na casa que ficou pronta a 1 ano e meio atrás, em 2017, data também 

de inicio da moradia atual.  

Pela casa ser nova, vemos uma arquitetura moderna no seu projeto de 

construção, delimitando bem as áreas e suas funções. A casa se encontra na 

depressão de inundação do córrego. O terreno tem uma subida na parte da frente da 

casa que conecta com a estrada, com design estético definido pela presença de 

gramíneas, algumas palmeiras e flores ornamentais por toda a área de entrada da 

casa e também na lateral. No contato direto entre a casa e o quintal propriamente 

dito, existe uma área para lazer e um grande espaço livre de edificação de chão 

batido, que serve como estacionamento, como visto na foto abaixo:  

FIGURA 14: Fotografia do quintal 3. Fonte: Leon Alcantara 
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Ao fundo do terreno, as margens do córrego, foi construído um pomar de 

porte médio, com a plantação de diversas espécies. O cuidado com o quintal é feito 

a cerca de 1 ano e meio, de responsabilidade e gestão da própria Ana, que conta 

com ajuda terceirizada através de contratação com empresas especializadas. Ana 

frisa que o terreno é cuidado por sua família a mais de cem anos e foi transformado 

diversas vezes. 

As principais atividades praticadas são principalmente a floricultura e o 

pomar, que tem espécies frutíferas como a mexerica, limão, pêssego, goiaba, figo, 

entre outras, tendo sua multifuncionalidade definida na presença dos usos 

alimentício, medicinal e ornamental. Sua área é definida para o lazer e relações de 

afeto, tendo sua estrutura destacada pela beleza cênica da natureza na intenção de 

causar admiração de seus visitantes. Apesar de ser irmã de Canário e ter a mesma 

herança cultural e visão sobre as funções do meio ambiente, tiveram em sua criação 

tênues diferenças, onde um, por ser homem, foi impelido ao trabalho manual no trato 

da terra na ajuda da agricultura familiar, e outro foi lançado a reproduzir saberes de 

outros aspectos, como o preparo do alimento e de remédios provenientes das 

plantas do local, como bálsamo e a babosa.  

A área como um todo, não possui muitas espécies, tendo a área do pomar e 

da plantação de flores quase todos os exemplares. O quintal tem grande área livre 

de edificação, não apresentando barreiras físicas para o transito das espécies 

silvestres e da flora, sendo os terrenos separados por cerca de arame farpado. A 

área é importante na manutenção do processo de erosão e assoreamento do 

córrego, com a presença do pomar em sua margem. 

Para Ana Maria Moras, o quintal representa um lugar para relações de afeto, 

uma área identitária, um lugar para chamar de seu, “meu canto” segundo a própria, 

onde pode descansar em um ambiente receptivo e mais isolado da cidade, com fácil 

conexão com seus serviços. Ressalta que ter um lugar para chamar de seu e a 

liberdade total de ação em seu próprio terreno é algo maravilhoso e que somente 

por causa da idade tem se afastado da relação com a natureza e o seu trato.  
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4.3 ZONA 3 

 

 

FIGURA 15: Imagem temática da ZONA 3. Fonte: Leon Alcantara 

 

A zona 3 é caracterizada e definida como espaço rural por suas relações 

tidas no campo, decorrentes da organização da agropecuária com ênfase na 

agricultura familiar. A tradição da relação benéfica de extração com baixo impacto na 

natureza, tendo em vista a necessidade da sua manutenção para a existência 

destas famílias, é passada de forma hereditária e pauta as relações socioespaciais. 

Com menor, ou talvez de forma mais lenta ao acesso à tecnologia, as relações 

sociais do campo se passam de forma mais intensa com o espaço e com as 

pessoas da vizinhança.  

Com a dificuldade do fluxo de informação devido à distância, o que vemos é 

um espaço com características próprias, apesar da dependência recíproca da 

relação urbano-rural. Espacialmente falando, o mesmo pode ser subdividido em 

duas parcelas diferentes, sendo uma delas a região central polarizada onde são 

prestados serviços e tem diversas residências. A área apresenta boa distância entre 

as casas, com muitos espaços privados sem edificação em quase todas elas, sendo 
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predominantemente divididas por barreiras físicas como muros e cercas, 

prejudicando o transito das espécies.  

Já a outra parcela é mais característica do espaço rural, com presença da 

agricultura familiar que é subdividido em polos familiares, isolados entre si. Há uma 

relação bem estreita com os serviços prestados na cidade. Por se tratar de terrenos 

rurais, tem maior área em seus quintais e maior número de espécies, com uma 

estável dinâmica ecológica, que vem em coexistência com a cultura de subsistência 

de baixo impacto, vivendo como parte integrante do meio, sem a intenção de 

dominá-lo, posto por SACHS, 2001:  

“Os agricultores familiares afiguram-se como 

protagonistas importantes da transição à economia sustentável, 

já que, ao mesmo tempo em que são produtores de alimentos e 

outros produtos agrícolas, eles desempenham a função de 

guardiães da paisagem e conservadores da biodiversidade.” 

 

4.3.1 QUINTAL 1 – ALMIRO JOSÉ PIRES – COLONIA RODRIGO SILVA 

A área se caracteriza geograficamente pela presença de uma maior 

densidade demográfica nas margens da rodovia dos Imigrantes, estrada que cruza a 

região e leva em direção a cidade de Ibertioga, e que possui versões genéricas dos 

serviços prestados no centro urbano, uma vez que a distância e a precariedade das 

vias de fluxo inviabiliza o trânsito das pessoas diariamente para a cidade. A região é 

classificada com densidade demográfica média, com presença de casas com maior 

poder aquisitivo, que vivem mais intensamente esta relação entre o urbano e o rural.  

O território da região é bem definido em sua história, através de laços fortes 

com seus vizinhos e com o espaço em que residem, seja por apadrinhamento ou 

parentesco por si só, já que há ancestralidade em comum entre diversos indivíduos 

do bairro. Esta região central do mesmo também carrega esta carga cultural de afeto 

e aproximação entre as pessoas, que tem como tradição a troca dos bens 

produzidos. 

Morador do bairro e da região desde que nasceu nosso entrevistado é 

Almiro José Pires, mais conhecido como “Seu Almiro”, que é descendente direto dos 

italianos, fato que aparece na reprodução dos saberes de sua esposa Madalena, 

também moradora do quintal, em sua típica polenta, técnica aprendida com a avó de 

Almiro. Hoje com 72 anos, homem branco, se encontra aposentado como 
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trabalhador rural e também trabalha na manutenção do quintal de dona Ana Maria, 

gestora do quintal 3 e próxima entrevistada. 

A casa tem uma renda de cerca de 4 salários mínimos. O casal reside no 

local há 26 anos, e hoje conta apenas com mais um morador, seu filho Márcio. Seu 

Almiro também ajuda na manutenção, como regar e podar as plantas, mais o 

planejamento e o cuidado diário das espécies encontradas no quintal são feitos por 

Dona Madalena, que tem muito apreço por ela, contando com uma coleção de 

bromélias, que geram um verdadeiro quadro de flores na pequena área de seu 

quintal, vista na foto abaixo: 

FIGURA 16: Reduto de Dona Madalena e suas diversas espécies 

ornamentais: Fonte: Leon Alcantara 

 

Dona Madalena, que também participou da entrevista, relata que há mais de 

10 anos o espaço era usado de forma mais intensa, possuindo mais espécies. A 

necessidade de espaço externo edificado foi modificando a relação, e a família 

resolveu dar prioridade a um pequeno quarto de despensa ao fundo do terreno e 

concretar grande parte do território, como fazer uma entrada para carros. No 

processo, a área de plantio de espécies teve sua área delimitada e reduzida, e 

principalmente cercada de concreto, com uma pequena horta gradeada, ao lado de 
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um pequeno galinheiro, tendo também um espaço de produção de flores. Este 

processo pode ser melhor visualizado na fotografia a seguir: 

FIGURA 17: Seu Almiro em seu quintal. Fonte: Leon Alcantara 

 

 A área é usada com frequência e tem suas atividades definidas 

principalmente pelo uso das espécies, sendo eles alimentício, com as espécies bem 

delimitadas no espaço da horta, como por exemplo: a couve, a cebolinha, a salsa, a 

lima, o alecrim e a granola. Outro uso é o estético, representados pela floricultura e a 

decoração da casa, expressa na presença das bromélias, orquídeas, do sino de 

natal e da estrela do norte. Há também o uso da domesticação de animais, tida aqui 

como o galinheiro onde se retira ovos e carne. 

 A área também expressa um significado religioso. O quintal conta com a 

presença de uma pequena gruta feita de pedra com cimento, que serve como altar 

para uma pequena imagem de Virgem Maria, transformando o local em lugar de 

oração.  

Seu Almiro atribui seu conhecimento sobre a importância da terra, das 

técnicas de manejo e dos saberes tradicionais, ao local em que nasceu e foi criado, 

caracterizado por ser isolado, onde as relações sociais se estabeleciam no espaço e 
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eram construídas pelo mesmo. Até as crianças tinham suas funções em relação ao 

meio, como pegar água e arar a terra. 

Não necessariamente a relação com seu quintal e o estado dele, neste caso 

de pobreza de espécies, que regem absolutos a ideologia das pessoas para com a 

natureza, podendo atribuir a forma de seu quintal aos processos sociais da vida 

moderna e da necessidade de espaço edificado, e não a negligência aos valores 

ecológicos. Seu Almiro entende que seu quintal poderia ser mais diverso e mais 

funcional, já que mesmo com as poucas espécies presentes há um retorno 

alimentício e medicinal, porém alega que a idade avançada do casal juntamente com 

a falta de energia impossibilita a maior interação com a área. 

 

4.3.2 QUINTAL 2 – ANA MARIA DE ALCANTARA – COLONIA RODRIGO 

SILVA 

A casa se encontra na mesma região polarizada do bairro, entre a estrada 

principal e um pequeno córrego afluente do rio das Mortes. Tem acesso fácil aos 

serviços ali prestados e na troca com o meio urbano, havendo necessidade diária do 

trânsito entre estas duas áreas para manutenção da vida dos moradores. 

A entrevistada é Ana Maria de Alcantara, mulher branca, atualmente com 65 

anos, que é servidora pública trabalhando na Previdência Social, além de também 

exercer advocacia. Ana Maria é irmã de nossa outra entrevistada do QUINTAL 2 – 

ZONA 2, Ely Ana, e também foi criada em Piedade do Rio Grande, Minas Gerais, e 

possui relação semelhante com o meio. Esta relação se deve a necessidade da 

coexistência irrestrita com a natureza, principalmente nas roças da época, onde era 

difícil a existência sem a interação com o meio ambiente.  

A família tem como principal fonte de saber tradicional e de manejo sua mãe, 

Dalva, que era responsável por cuidar da casa e dos filhos enquanto Manoel Luana, 

seu marido, ajudava a tecer o escasso tecido urbano da época, sendo um dos 

pedreiros mais conhecidos da região. O trato da casa, nesta época, não se resumia 

a tarefas domésticas simples, relata Ana, destacando que sua mãe cuidava 

pessoalmente da horta e das árvores frutíferas desde o plantio até a colheita, 

cuidava dos porcos e das galinhas, tendo posteriormente o trabalho também de 

mata-los e prepara-los para o consumo, reproduzindo as técnicas ancestrais de 

preparo alimentício e da produção medicinal das espécies encontradas. Dalva 

trabalhava como lavadeira do bairro.  
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Ana Maria foi incentivada a estudar e focar totalmente na vida acadêmica, 

fugindo do atraso tecnológico e da escassez de acesso a informação. Ana Maria vai 

para Barbacena estudar na escola normal, e depois é aprovada em concurso federal 

dos Correios, e teve a possibilidade de se formar em administração pela PUC-RIO. 

Anos depois, com seu marido Ruy Fernandes, e seus 2 filhos, Leon, o qual escreve 

este trabalho, e Stephanie, Ana se forma em Direito na Universidade Professor 

Antônio Carlos, em Barbacena, já com seus 54 anos. Hoje a renda familiar do local é 

de 15 salários mínimos.  

Ana e seu marido foram morar na casa há 26 anos e relata que a 

configuração espacial mudou muito. Haviam muitos terrenos não edificados e menos 

casas, com mais espaços com dinâmica ambiental. Com o adensamento 

populacional, aparecem alguns problemas sociais, como a violência, motivo que a 

pouco menos de 10 anos, levou dona Ana a construir um muro em torno da 

residência. 

Como visto na foto abaixo, o terreno se caracteriza espacialmente por sua 

forma bem definida pelos muros, de forma retangular, com um jardim entre o muro e 

a fachada da casa. Ao lado esquerdo do terreno, o quintal se configura com forma 

de L, onde há uma área separada e destinada para seus 4 cachorros, Baleia, 

Macunaíma, Olga Prestes e Anita Garibaldi, nomes dados em referências a grandes 

obras de literatura. Entre o canil e a casa há um pequeno espaço com gramíneas e 

um varal, uma estrutura de ferro antigo com a finalidade de sustentar um abundante 

pé de chuchu, e um lago artificial construído com concreto, cercado por muitas 

plantas, em sua grande maioria com fim ornamental, como hortênsias, orquídeas e 

rosas. Na parte de trás do terreno há uma área ressignificada para o uso de lazer, 

que possui um grande gramado com uma piscina. A esquerda tem um cômodo que 

serve de depósito ao lado um pé de mamão e em frente, a horta orgânica, que conta 

com dois tipos de couve, alface, cebolinha, mandioca, manjericão, lavanda, cenoura, 

hortelã, boldo, entre outros. A parte de trás do terreno foi toda fechada com um muro 

de cerca de 2 metros na divisória do terreno com o córrego, com o objetivo de conter 

as recorrentes enchentes e cheias deste córrego, hoje muito poluído e assoreado.  
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FIGURA 18: Fotografia do quintal 2 – zona 3. Fonte: Leon Alcantara. 

FIGURA 19: Horta com diversidade de espécies presentes no quintal 2. 

Fonte: Leon Alcantara 
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A área tem como agente principal dona Ana, única residente fixa atual, 

responsável pela reprodução, plantio das mudas e manutenção das espécies, que 

conta com a ajuda de Seu Almiro, que alimenta os cachorros e se responsabiliza por 

trabalhos manuais da manutenção da casa, do lago e do canil. Além de Seu Almiro, 

eu também sou ativo nas dinâmicas da área, sendo gestor de planejamento, plantio 

e poda. Como fruto da identidade do local, e do local como constituinte da minha 

própria, agrego muito do saber aos ditos populares e a experiência de minha mãe, 

valores também passado por meus avós e meu pai, além da minha formação 

acadêmica que tem como gênese o entendimento do espaço, o desejo do 

relacionamento mais benéfico possível com o meio.  

Quando questionada sobre quais atividades acontecem em seu quintal, Ana 

nos revela o aumento intencional do número de espécies no local, seja de fauna ou 

de flora. O aumento é tido no próprio berçário de mudas de dona Ana, hoje com 15 

plantas de 6 espécies, com o intuito de conseguir ajudar a estabelecer um maior 

equilíbrio ecológico, não unicamente por suas funções, mais pelo prazer tido pela 

gestora do quintal em admirar e contemplar a natureza. 

A horta do quintal foi planejada para se ter segurança alimentar, sem 

transgênicos e nem agrotóxicos. A horta também abriga ervas e plantas que são 

usadas para fim medicinal, como o boldo e a hortelã. Ana destaca que tem um 

grande amor por frutas e espécies frutíferas, lembrando quando os filhos subiam nas 

árvores para pegar as frutas. Devido a isso, hoje o quintal conta com a presença de 

mexerica, limão, mamão, além de dois pés de abacate, de acerola e de pitanga.  

A hereditariedade dos saberes e da relação com o meio, passada a ela 

principalmente por Dalva sua mãe, é ressaltada por ela no fato de que algumas 

espécies existentes no quintal atualmente foram trazidas do quintal da mãe após o 

seu falecimento. Ana atribui a elas um valor maior que o ecológico, agregando afeto 

e memória a sua existência, vendo a relação com o quintal na sua própria identidade 

e como parte da sua construção, pensando sempre no uso consciente da terra e de 

seus recursos com pouco impacto, 

Os usos estabelecidos na área se resumem ao alimentício, ornamental e 

medicinal, em ordem de maior presença, em sua grande parte para o consumo in 

natura e na produção de chás e condimentos. 

Entre o muro de trás e o córrego existem dois pés de abacate e uma 

ameixeira, plantados de forma intencional. Todos os dias Ana coloca canjica próxima 
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à piscina, frutas como banana e mamão em cima do muro de trás, próximo às 

árvores, frutos do quintal, para poder admirar os pássaros se alimentando. Se 

orgulha do quintal, todo estabelecido com resíduos orgânicos gerados na casa e 

sem nenhum tipo de agrotóxico, se gabando de seus chuchus e abacates. Ana 

também diz entender que estas relações a que gosta de observar se dão em áreas 

com boas dinâmicas ecológicas. 

O quintal possui e reproduz algumas dinâmicas ecológicas, como refúgio de 

segurança e alimento para as espécies que vivem mais em contato com a presença 

humana, e também é constituído em grande parte por área livre de edificação, com 

presença de árvores de grande e médio porte. Os muros impõem dificuldade no 

transito das espécies entre os quintais ou bolsões de mata. 

 

4.3.3 QUINTAL 3 – MAURÍCIO KNEFF – AREA RURAL DA COLONIA 

RODRIGO SILVA  

Dentro da subdivisão do bairro da Colônia Rodrigo Silva, este quintal se 

encontra na área com uma perspectiva diferente dos anteriores, definidas pelo seu 

uso e suas dinâmicas. Bem afastado do polo demográfico do bairro, a cerca de 5 km 

de distância, ligada por uma precária estrada de terra, a casa se encontra em um 

dos polos familiares, bem isolada, neste local caracterizado por suas fazendas de 

agricultura familiar, de portes pequenos e médios. O território tem a presença de 

grandes bolsões densos de mata atlântica, principalmente nos topos de morro e nas 

margens dos córregos. Os terrenos são separados em sua grande maioria por 

cercas de arame farpado, e oferecem pouca resistência ao trânsito de espécies. 

Outro traço presente nesta localidade é a forte ligação com as outras famílias do 

local, sendo por parentesco ou apadrinhamento. Para ajudar a visualizar esta 

diferença, segue a figura abaixo:  
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FIGURA 20: Imagem temática da divisão aproximada entre a área polarizada 

e a rural. Fonte: Leon Alcantara 

 

O entrevistado e gestor principal do quintal em questão é Maurício Kneff, 

homem branco, de 54 anos, que vive com outras 5 pessoas na casa. O polo familiar 

dos Kneff consiste em duas casas, uma principal, grande e central, e uma menor na 

parte posterior, onde moram os indivíduos da família, sendo seus dois irmãos, 

Roberto e Mauro, sua esposa Dora, sua filha e sua neta. Nascidos na área, maioria 

da família tem escolaridade até a alfabetização, devido à grande distância e 

dificuldade no percurso entre a residência e a escola mais próxima. É comum na 

área que a habilidade do trabalho na terra para fim de subsistência seja considerada 

mais importante que a educação, fato exposto no relato de Sr Mauricio, que diz que 

trabalhou com a terra desde os 8 anos de idade.  

O quintal para Mauricio transpassa a eventualidade e se coloca como 

essencialidade da vida econômica da família, tendo em seu quintal a maior parte 

constituinte da sua renda mensal. Morando a 54 anos na região, Mauricio é lavrador 

de seu próprio quintal, sendo parte destinada a plantação, além de trabalhar como 

lavrador em uma outra fazenda da região. Relata que o lugar já era gerido por sua 

família a cerca de 90 anos.  
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A composição espacial do quintal teve seu planejamento todo composto por 

saberes populares empíricos. A casa se situa bem próximo a estrada de terra que 

permeia a área, sendo central a área não edificada de chão batido que contorna a 

casa, situada mais alta que o relevo em volta, com outra pequena casa ao fundo, 

melhor observado na foto abaixo.Com a significação de área de vivência, descanso 

e lazer, a área em torno da casa possui apenas espécies frutíferas e ornamentais, 

com a disposição de um belo pomar com predominância de cítricos em sua frente e 

nas duas laterais. No fundo, na beira de um barranco que dá em uma pequena área 

de brejo onde não se pode plantar, tem dois chiqueiros com dois porcos e um 

pequeno galinheiro, onde é realizado o despejo dos dejetos animais em uma área 

mais isolada da sede principal, não trazendo o risco da presença de odores 

desagradáveis ou parasitas. Em uma das laterais da casa o terreno se expande por 

cerca de 200 metros em forma de v, que é onde se encontra a plantação, feita de 

forma consciente aproveitando cada centímetro da fértil terra. Em seu planejamento 

a área foi separada entre o espaço de trabalho e da área de residência e lazer, onde 

se perpassam as relações de afeto, caracterizando uma peculiar divisão espacial. 

Esta configuração pode ser vista na foto abaixo: 

FIGURA 21: Fotografia do quintal 3 – zona 3. Fonte: Leon Alcantara 

 



60 

O quintal tem o uso alimentício caracterizado por seu pomar, com laranja, 

manga, banana, ameixa, abacate, jabuticaba e limão. O uso comercial também é 

importante característica para a definição deste quintal, que pode ser vista em uma 

plantação bem diversificada e estruturada espacialmente, com a presença em sua 

maioria de milho, alface, couve e jiló. As transações financeiras vindas da venda de 

grande parte da produção de sua terra são negociadas através do Grupo de 

Agricultores da Colônia Rodrigo Silva, que tratam da logística do bem produzido que 

é levado ao CEASA em Juiz de Fora.  

Por se tratar de uma área não tão grande, exclusivamente falando do 

quintal, a renda gerada ali é de cerca de 2 salários mínimos, que em soma com suas 

outras ocupações totalizam pouco mais de 3. Também há no terreno a presença de 

uma horta com finalidade exclusiva de uso da família, com hortaliças, como a 

salsinha, a cebolinha, o funcho e o boldo, além da couve e da alface, presentes 

também na plantação maior.  

O terreno não se limita a espécies vegetais, e também há presença de 

porcos, galinhas, patos e peixes, que são alimentados com a reciclagem do 

excedente da produção da plantação e da horta, em sua grande parte com folhas e 

milho.  

A área como um todo tem grande presença de vegetação nativa e boa rede 

hídrica, influenciando o quintal, que possui área livre de edificação, com ausência de 

barreiras geográficas relevantes na dinâmica de translado das espécies, além de 

possuir vasto número das mesmas. Maurício diz fazer uso tanto de adubos 

orgânicos produzidos com os resíduos da própria residência, quanto em alguns 

defensores agrícolas na plantação, afim de uma melhor produtividade.  

Como morador da área tem sua identidade construída pela relação com a 

natureza, sejam em suas relações sociais ou em seu modo de falar, traços vindos do 

uso e do trato da terra de forma intrínseca. Até em suas características individuais 

idealiza o trabalho como forma de se mostrar presente de forma digna, se 

integrando a sociedade justamente por causa dele. Carrega em si o estereótipo do 

homem do campo e seus valores, tirando seu sustento e de sua família da terra, e 

necessita do bem estar da terra para viver, entendendo que o prejuízo destas 

funções certamente acarretará no desequilíbrio e na possível destruição do que 

precisa pra viver dignamente. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

O primeiro ponto de análise é o fato de que apesar das zonas de estudo 

serem diferentes em diversos pontos, como densidade demográfica, estrutura, 

distribuição da vegetação, e se caracterizarem por seus aspectos e dinâmicas 

próprias, há entre os entrevistados algo que os liga, um traço comum entre eles, isto 

nos mostra que a localização dos quintais estudados os altera só em forma, mas 

não em significado. Esta ligação perpassa os quesitos analisados para diferenciar os 

quintais estudados, tanto em poder aquisitivo quanto em referência a escolaridade 

dos gestores, e se dá através da gênese do próprio território em questão.  

Apesar de serem bastante diferentes entre si, quase todos vêm de uma 

mesma raiz de habitação, definidos pela territorialidade do campesinato brasileiro, 

presentes na criação da cidade. A identidade da roça e do meio rural que era 

predominante na área da cidade, antes mesmo que esta fosse inaugurada, se 

perpassa no relato de quase todos os entrevistados. Este fato é visível através da 

procedência dos saberes e das técnicas de manejo dos quintais citadas pelos 

entrevistados, que em sua maioria são atribuídos a hereditariedade. Os membros 

mais antigos das famílias, que viveram no espaço rural pleno e necessitavam da 

relação com a natureza em suas vidas, como alimento e como espaço de 

reprodução social, passaram estas informações para seus descendentes. Esta 

configuração se mostra presente mesmo em quintais de diferente poder aquisitivo, 

onde ambos aprenderam as técnicas de manejo e o respeito à natureza de forma 

hereditária, não identificando uma relação direta entre o nível financeiro das pessoas 

com o número de espécies ou de usos presente em seus quintais. 

 Como dito acima, as populações antigas desta região, que viviam com 

dinâmicas muito específicas, reproduzem de forma hereditária seus saberes e 

técnicas de manejo. Neste contexto, há outro fato importante a ser destacado, que é 

a divisão social do trabalho rural ter se dividido de acordo com o gênero, como visto 

nas entrevistas, onde o homem era alçado ao trabalho manual no trato da terra e no 

serviço mais braçal, sendo atividades relacionadas mais às áreas de plantio, 

podendo ser privado de educação devido a maior importância dada à subsistência 

da família. Já as mulheres eram responsáveis pela reprodução de saberes de 

caráter mais intelectual, como a gastronomia, a costura, a produção de remédios e 
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chás, cuidar dos filhos, irmãos e passar estes saberes pra eles, vistas como 

atividades mais ligadas aos quintais, justamente por acontecerem neste espaço. Isto 

é refletido hoje pelo fato de que a maioria dos saberes passados aos entrevistados 

terem sido provenientes de figuras femininas.  

Passando por este ponto, podemos entender como o espaço dos quintais 

estudados se dá, e o que significa para seus moradores em sua pluralidade de 

caracterizações. Dentro dos quintais analisados, podemos ver diversos usos para 

essa área tão presente nas vidas brasileiras, começando por sua forma e 

significado. O aspecto que mais aparece na pesquisa é o fato do quintal ser tido 

como área de pertencimento e identidade, que traz um sentido quase terapêutico à 

área, servindo como reduto de tranquilidade, onde os agentes se sentem seguros 

para descansar da corrida vida moderna, tirar um cochilo, ou simplesmente ouvir o 

cantar dos pássaros e o farfalhar das folhas. Este sentimento de pertencimento e 

segurança permite que os agentes permeiem a área com seus laços afetivos e 

relações sociais, sendo um lugar onde se criam memórias e se deixam marcas, onde 

reproduzem saberes e culturas de seus ancestrais e constroem suas identidades, 

tendo o quintal como parte integrante de seu ser. Com isso, a configuração dos 

quintais é filtrada pela demanda social e pela vida pública, que diretamente geram 

variações nos quintais, como visto em algumas entrevistas nas transformações das 

áreas privadas livres de edificação em áreas de lazer e de encontro social, que 

priorizam a relação afetiva na segurança de seu quintal à presença de um grande 

número de espécies vegetais.  

Um importante aspecto observado em alguns quintais, principalmente nos de 

renda mais baixa, é a presença do quintal como um tipo de reserva de espaço, 

sendo uma área de garantia para abrigar o crescimento das famílias dos gestores e 

de suas demandas, trazendo a possibilidade da expansão e melhora da moradia 

local, como a construção de cômodos e áreas extras.  

Além de sua forma e uso geral, o que vimos na maioria dos casos estudados 

é o desejo da presença de espécies em seus quintais, tido como algo cultural, e 

visto na presença de pelo menos algumas espécies em todos os quintais. Um dos 

grandes aspectos a serem analisados no estudo dos quintais é justamente a 

multifuncionalidade de derivações e usos das espécies encontradas. Os usos que 

foram usados para catalogar as atividades dos quintais foram previamente 
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determinados, sendo eles alimentício, medicinal, ornamental, ritualístico, artesanal e 

financeiro, e todos eles foram encontrados neste trabalho.  

O uso alimentício, presente em muitos quintais, seja frutífero ou por meio da 

horta, é ligado principalmente ao desejo de se ter a segurança alimentar, que 

consiste em saber o que está comendo, de onde veio, se é orgânico ou transgênico 

e se tem uso de agrotóxicos ou não, fato muito difundido na sociedade atual e 

valorizado por diversas pessoas. Nos quintais analisados vemos a predominância 

deste pensamento sobre a subsistência por si só, onde em poucos dos quintais os 

bens produzidos são realmente de importância vital para a sobrevivência das 

famílias, quase sempre só complementando a demanda de alimentos.  

Outro uso encontrado de forma predominante no estudo foi o uso medicinal 

das espécies, advindos tanto em sua preparação quanto em seu resultado, de 

saberes ancestrais, que remetem a técnicas de manejo e de produção de chás e 

remédios. Na maioria dos quintais foram encontradas espécies usadas por seus 

moradores com o desejo de algum tipo de melhora na saúde do corpo e da mente.  

Também com grande presença na área analisada, vemos as espécies que 

agregam conteúdo estético aos quintais, definidas pelo uso ornamental. Estas 

espécies aparecem principalmente na forma de flores e gramíneas, quase sempre 

exógenas, que carregam o intuito de embelezamento cênico do local, grande parte 

voltada para as relações sociais e de afeto que acontecem nos quintais, causando 

admiração em quem à visita. É interessante frisar que este uso foi muito ligado a 

figura feminina, tanto em sua técnica de manejo quanto em sua disposição espacial. 

Para as entrevistadas que pessoalmente cuidam de suas flores, há muito orgulho na 

construção de seus jardins, havendo alguns relatos de quão relaxante é a atividade 

do plantio de espécies ornamentais.  

Outros três usos de espécies apareceram neste trabalho, porém com menor 

intensidade, sendo eles o artesanal, visto na produção de biscoitos e bolos de 

lavanda no QUINTAL 3 – ZONA 1,  o financeiro, visto no quintal e na pequena 

plantação no QUINTAL 3 – ZONA 3, e o ritualístico, presente na área da congada e 

na gruta de oração nos quintais 1 – zona 1 e quintal 3 – zona 3, através do uso do 

espaço do quintal e das espécies cultivadas em seus rituais. Os usos mostram como 

é possível se transformar a área do quintal para mudar diversos aspectos da própria 

vida cotidiana, como é o caso da plantação, onde grande parte da renda de toda 

uma família é retirada do quintal.  
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Todos estes usos e formas apontam a diversidade de possibilidades a serem 

aplicadas nos quintais, passando por diversos aspectos da vida social e ambiental, 

onde a manutenção destas espécies, independente de seus usos, já é algo benéfico 

para a sociedade como um todo, seja pela conservação ambiental ou pela 

reprodução de saberes de baixo impacto no meio ambiente. Esta característica 

dialoga diretamente como a relação com a natureza, tendo em vista a preocupação 

com a permanência das espécies e das áreas livres de edificação, por lazer ou 

conveniência e revela também a importância do estudo dos quintais para achar 

novos, e definir antigos usos e formas para estabelecer a relação com essas áreas 

de forma harmônica e sustentável.  

Como dito antes, é visível o desejo de todos os entrevistados de possuírem 

ao menos algumas espécies de plantas, de terem mais tempo pra interagir com a 

área e de cuidarem melhor de seus quintais. Foram relatados diversos aspectos que 

dificultam estes objetivos e prejudicam a relação com o quintal. Primeiramente a 

idade foi tida como fator que mais dificulta a relação do morador com o quintal, e é 

responsável pela mudança de hábitos. Hoje, alguns dos entrevistados não 

conseguem mais fazer as tarefas do manejo do quintal por sua idade avançada. O 

segundo aspecto é a falta de tempo dos gestores nos dias atuais para dedicar aos 

seus quintais, sendo atribuída principalmente ao trabalho e ao estudo em meio à 

correria da vida moderna, cada individuo tem suas demandas, dificultando muito a 

relação. O último aspecto relatado é a falta de interesse dos mais jovens em manter 

e entender as técnicas de cultivo existentes em seus quintais, pois tem metas e 

distrações diferentes das gerações que normalmente são os gestores dos quintais. 

Ainda assim, nas áreas estudadas o que vimos é que não necessariamente 

a existência dos quintais, a presença de espécies vegetais e as tradições ligadas à 

natureza refletem no entendimento e na valorização dos conceitos ecológicos, tão 

importantes na manutenção de um bioma saudável. A maioria das espécies serve 

apenas de recurso, visto no fato do manejo das espécies terem foco na própria 

rotina de seus gestores, seja por seu valor cênico, medicinal, alimentício ou 

ritualístico.  

Apesar disso, em algumas áreas que possuem quintais maiores, mesmo que 

sem a intenção de colaborar com os processos ecológicos, a simples existência do 

quintal, como área não edificada e com presença de espécies, formam um mosaico 

ecológico, permitindo a presença e conectando bolsões de vegetação e corredores 
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ecológicos, desde que não sejam separados por fronteiras físicas de difícil 

transposição.  Esta rede de quintais ajuda a melhorar a manutenção dos biomas 

locais, e poderia ser amplificada através do conhecimento destas funções ecológicas 

por parte dos moradores. Este conhecimento, assim como a tradição cultural do 

manejo das áreas de forma inclusiva e de baixo impacto tende a decair nos 

próximos anos, já que tem como principal forma de reprodução a hereditariedade. A 

questão é que esta forma de reprodução já se encontra desgastada pelo tempo, e 

também pelas relações modernas de vida e trabalho, onde poucos têm tempo pra 

ensinar, e menos ainda tem tempo pra aprender em meio à correria da vida 

cotidiana. Faz-se necessário atentar urgentemente a novas formas de reproduzir o 

conhecimento das funções ecológicas e de sua presença nos quintais, de forma 

direta e objetiva, não acadêmica e voltada para os ‘’leigos’, estruturando e munindo 

a educação ambiental de argumentos sobre como tratar desta questão.  

Em paralelo a isso, podemos observar que o número de espécies e o 

tamanho dos quintais não definem a relação das pessoas com a natureza. O quintal 

é tido como algo privado, um espaço próprio que reflete objetivo e desejos próprios, 

tendo sua construção sido filtrada por todos os aspectos de suas vidas, e sua função 

definida por eles, em forma, uso e significado. O quintal não é unicamente uma área 

exclusiva para espécies vegetais, mais um espaço que ajuda a projetar a sua 

identidade.  

A natureza por sua vez é tratada de forma romantizada e aquém a 

sociedade, vista como algo místico e distante, havendo uma cisão entre os 

significados de quintal e de meio ambiente, não entendendo necessariamente o 

quintal como parte de algo maior. Grande parte dos entrevistados tem ciência da 

importância das florestas e matas, como a Amazônia, por exemplo, seja pelo 

oxigênio, pela função no ciclo hídrico, ou por contato, mas não entendem os quintais 

como parte integrante destes processos, seja pela pobreza no número de espécies, 

pelo isolamento ou pela transformação das áreas para outros propósitos.  

Enquanto houver essa cisão na percepção do meio ambiente e os quintais 

tiverem seus conceitos e definições separados do bioma como um todo, poucos 

fatores podem acrescentar no debate da relação entre o homem e a natureza, já que 

esta tem como definição um dogma passado por séculos. Precisa-se que haja uma 

reformulação do que é a “natureza” para sociedade.  
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Os quintais são objetos de estudo com ampla diversidade de aspectos a 

serem considerados e de resultados a serem obtidos em diversas questões, e 

trazendo para eles a definição dos conceitos ecológicos e definindo-os como parte 

integrante do que é a natureza, poderemos usá-los como importante ferramenta de 

se educar as pessoas da sociedade atual para a essencialidade dos biomas 

saudáveis para a manutenção da vida na terra e do bem estar social. É neste 

contexto que este trabalho se apresenta, na qualidade de se reproduzir e valorizar o 

estudo dos quintais, tidos como áreas presentes na vida de muitas pessoas, em que 

se projetam aspectos sociais, tendo o recorte de Barbacena – Minas Gerais, servido 

como palco para analisar, ao menos em suas características especificas, a relação 

direta entre certos indivíduos e a natureza presente, ou não, em seus quintais. 
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FOLHA DE ANEXOS: 

Formulário de Entrevista. Leon Alcantara. 

1)Nome:                                                           3)Gênero:  

 

2)Idade:                                                            4)Atividade principal:  

 

5)Escolaridade:  

(   ) Analfabeto           (   ) Alfabetização          (   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino fundamental completo                  (   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino médio completo                              (   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Ensino superior completo 

 

6)Renda:   

(   ) Até 1 salário mínimo        (   ) Até 2 salários mínimos            (   ) Até 3 salários 

mínimos 

(   ) Até 5 salários mínimos      (   ) Até 10 salários mínimos            (   ) Até 20 salários 

mínimos 

(   ) Mais de 20 salários mínimos    (   ) Sem rendimento              (   ) Sem declaração 

(   ) Auxílio do quintal  

 

7)Mora no local?           (   ) Sim       (   ) Não 

Se sim, tempo de moradia no local:  

Se não, onde mora?  

 

8)Há quanto tempo cuida do quintal?  

9) Quantas pessoas moram no quintal? 

10)Quantas pessoas trabalham no quintal? 

11)Quais são as atividades praticadas no quintal?  

12)Com quem aprendeu as técnicas de manejo?  

13)Com quem aprendeu a utilizar as plantas cultivadas?  

14) Qual sua relação com o quintal e quais benefícios você se considera tendo 

(ambientais, saúde, bem-estar, etc)? 

 


